
معرفی و گزارش عملکرد 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری 
شهرداری اصفهان

سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان



سازمانمأموریتورسالت:

حومهواصفهانشهردرکاالوبارنقلوحملوضعیتبهبودوساماندهی

سازماناندازچشم:

هرشدرکاالوبارسریعومناسبایمن،جابجاییامرتحققبرایکارآمدسازمانی
زیستاستانداردهایرعایتوهوشمندهایسامانهبکارگیریباحومهواصفهان
محیطی

بار درون شهری شهرداری اصفهانمدیریت حمل و نقل سازمان  



سازماناهداف:

ناوگانکیفیوکمیتوسعهوتقویت
لحمهایزیرساختوباراندازوپایانهایجادوتوسعهصحیح،نظارتاعمال

کاالوبارنقلو
امردرتعاونیوخصوصیمختلفهایبخشامکاناتوهاظرفیتبکارگیری

کاالوبارشدهمدیریتجابجایی
هایامانهسوالکترونیکدولتتوانمندیازاستفادهباسفرتقاضایکاهش

نقلوحملهوشمند
ناسبمایمن،جابجاییجهتکاالوبارنقلوحملوضعیتبهبودوساماندهی

وهماهنگینظارت،آموزش،ریزی،برنامهطریقازکاالوبارسریعو
کاالوبارنقلوحملامردرمدیریت

سازمان  مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان



سازمانوظاِیف:
وحملایهبرسامانهنظارتوساماندهیشناسایی،قبیلازشهریبارنقلوحملیکپارچهمدیریت

نقل
(باراندازها)بارعمدهمراکزوهاپایانهنگهداریوبرداریبهرهتوسعه،ساخت،مدیریت
قلنوحملهوشمندهایسامانهاجرایمدیریت.بارنقلوحملبامرتبطاطالعاتوآمارآوریجمع

.بارحملازناشیمحیطیزیستهایآالیندهکاهشبامرتبطهایطرحوبار
ایهروشازاستفادهاولویتباآناخذشیوهتعیینوبارنقلوحملنرخپیشنهادوبررسی

..نوین
براییتفعالپروانهبار،نقلوحملناوگانراهبرانورانندگاناشتغالپروانهلغووتمدید،صدور

نقلوحملتعاونیوخصوصیهایشرکتبندیرتبهوبرداریبهرهپروانهبار،نقلوحملناوگان
.بار

سنگینوسبکخودروهایفنیمعاینهمراکزاجراییامورراهبری
امانهسمدیریتونوسازیبرداری،بهرهتوسعه،ایجاد،درخصوصیوتعاونیهایبخشازاستفاده

مشارکتیوگذاریسرمایههایطرحطریقازبارنقلوحملهای

سازمان  مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان



حمل و نقل بارهای عملکردی اجرایی و سنجش پذیر سازمان مدیریت شاخص 

واحد سنجش شاخص اهداف عملیاتی اهداف عملیاتی هدف راهبردی چشم انداز

تعداد تعداد خودرو مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی سبک
و توسعه کمی و کیفی ناوگانتقویت 

ساماندهی و بهبود 
وضعیت حمل و نقل بار و 
کاال در شهر اصفهان و 

حومه

سازمانی کارآمد برای تحقق امر جابجایی 
ایمن، مناسب  و سریع  بار و کاال در شهر 
اصفهان و حومه با بکارگیری سامانه های 
هوشمند و رعایت استانداردهای زیست 

محیطی

تعداد تعداد خودرو مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی سنگین

تعداد صدورمجوز تاسیس و بهره برداری از مراکز معاینه فنی

تعداد
پایانه های بار و بارانداز میانی حومه شهری احداث 
(با اولویت احداث توقف گاه در فاز اولیه) 

نظارت صحیح، توسعه و ایجاد پایانه و اعمال 
بارانداز و زیرساخت های حمل و نقل بار و کاال 

تعداد پروانه صدور پروانه بهره برداری برای شرکت های خصوصی و تعاونی حمل و 
نقل بار

ظرفیت ها و امکانات بخش های بکارگیری 
مختلف خصوصی و تعاونی در امر جابجایی 

مدیریت شده بار و کاال

پروانهتعداد  صدور موافقت اصولی برای شرکت های خصوصی و تعاونی حمل و نقل 
بار

تعداد پروانه صدور پروانه فعالیت برای ناوگان حمل و نقل بار 

تعداد پروانه صدور پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل و نقل بار

ثبت نام شده در  تعداد 
سامانه

نام و شناسایی و ساماندهی ذی نفعان حوزه حمل و نقل بارثبت  ولت  تقاضای سفر با استفاده از توانمندی دکاهش 
الکترونیک و سامانه های هوشمند حمل و نقل

تعداد مجوز 
صادره

گانه 15صدور مجوز خاکبرداری در مناطق 
(15-1فرم )

اال و بهبود وضعیت حمل و نقل بار و کساماندهی 
 از جهت جابجایی ایمن، مناسب و سریع بار و کاال

طریق برنامه ریزی، آموزش، نظارت، هماهنگی و 
مدیریت در امر حمل و نقل بار و کاال  

تعداد خاکبرداری بازدید 
شده

گانه 15خاکبرداری و اعمال قانون در مناطق کنترل 

تعداد خودرو 
قانون شدهاعمال 

قانون ناوگان حمل و نقل بار دارای تخلف یا فاقد مجوز اعمال 

آموزش دیدهراننده تعداد  آموزش تکلیفی رانندگان



شاخص های عملکردی اجرایی و سنجش پذیر سازمان
1397ماهه اول سال 10آمار 

1397ماهه اول سال 10آمار  واحد سنجش شاخص اهداف عملیاتی اهداف عملیاتی

120366 تعداد تعداد خودرو مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی سبک

و توسعه کمی و کیفی ناوگانتقویت 
3598 تعداد تعداد خودرو مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی سنگین

4
مراکز معاینه فنی سبک

(در حال انجام)
تعداد صدورمجوز تاسیس و بهره برداری از مراکز معاینه فنی

1 تعداد
احداث پایانه های بار و بارانداز میانی حومه شهری 

(اولیهبا اولویت احداث توقف گاه در فاز ) 
خت نظارت صحیح، توسعه و ایجاد پایانه و بارانداز و زیرسااعمال 

های حمل و نقل بار و کاال 

4 تعداد پروانه
برداریصدور پروانه بهره 

برای شرکت های خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار

ظرفیت ها و امکانات بخش های مختلف خصوصی وبکارگیری 
تعاونی در امر جابجایی مدیریت شده بار و کاال

5 تعداد پروانه
صدور موافقت اصولی 

شرکت های خصوصی و تعاونی حمل و نقل باربرای 
4579 تعداد پروانه صدور پروانه فعالیت برای ناوگان حمل و نقل بار 

613 تعداد پروانه صدور پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل و نقل بار

4850
تعداد ثبت نام شده در 

سامانه
ثبت نام و شناسایی و ساماندهی ذی نفعان حوزه حمل و نقل بار

یک و  تقاضای سفر با استفاده از توانمندی دولت الکترونکاهش 
سامانه های هوشمند حمل و نقل

2349 تعداد مجوز صادره
(15-1فرم )گانه 15صدور مجوز خاکبرداری در مناطق 

ی  و بهبود وضعیت حمل و نقل بار و کاال جهت جابجایساماندهی 
،  ایمن، مناسب و سریع بار و کاال از طریق برنامه ریزی، آموزش
نظارت، هماهنگی و مدیریت در امر حمل و نقل بار و کاال  

392
تعداد خاکبرداری 

شدهبازدید 
گانه 15کنترل خاکبرداری و اعمال قانون در مناطق 

1982
تعداد خودرو 

قانون شدهاعمال 
اعمال قانون ناوگان حمل و نقل بار دارای تخلف یا فاقد مجوز 

1693 آموزش دیدهراننده تعداد 
آموزش تکلیفی رانندگان



آمار عملکرد واحد کنترل، نظارت و بازرسی
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ماهه 10آمار مقایسه ای اعمال قانون ناوگان بار در 

97و 96ابتدایی سال های 

96ماهه اول 10 97ماهه اول 10



شبانه روزی ناوگان بارنظارت و بازرسی ،کنترل



گانه15شبانه روزی خاکبرداری در مناطق نظارت و بازرسی ،کنترل



آمار عملکرد سازمان در حوزه آموزش راهبران ناوگان حمل بار در دوره های آموزش تکلیفی

تا پایان بهمن ماه1397عملکرد سال 

ساعت آموزشی-نفر ساعت آموزشی تعداد افراد دورهتعداد

24544 13 1888 15

عملکرد کلی 
97تا پایان بهمن ماه94از تابستان 

ساعت آموزشی-نفر ساعت آموزشی تعداد افراد دورهتعداد

68575 13 5275 41



مقایسه ای عملکرد سازمان در حوزه آموزش راهبران ناوگان حمل بار در دوره های آموزش آمار 
1397و 1396، 1395در سال های پایان بهمن ماه در بازه زمانی ابتدای سال تا تکلیفی 
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راهبران ناوگان حمل بار در دوره های آموزش تکلیفی جهت اخذ پروانه اشتغالآموزش 



آمار عملکرد ستاد معاینه فنی

ماهه مراکز معاینه فنی سبک 10عملکرد 
1397سال 

120366 خودرو مراجعه کننده به مراکز معاینه فنیتعداد 
سبک



آمار عملکرد ستاد معاینه فنی

ماهه مرکز معاینه فنی سنگین 10عملکرد 
1397سال 

3598 خودرو مراجعه کننده به مراکز معاینه فنیتعداد 
سنگین



فنیطرح الزام خودروهای سازمان های خدمت رسان و ارگان های دولتی به دریافت معاینه آغاز 

بهناصفهامحترمشهرداردستورالعملابالغ
اخذبهاصفهانشهرداریمجموعهالزام

شپوشتحتناوگانبرایفنیمعاینهمدرک

افزایشبرایویژههایشیفتبرقراری
هایسازمانناوگانبهرسانیخدمت

اتوبوسرانی،،موتوریخدمات)شهرداری
(...ونشانیآتش

درراهورمحترمپلیسباتعاملافزایش
درخودروهاقانوناعمالوکنترلخصوص
فنیمعاینهموضوع

پوششتحتبارناوگانرانندگانالزام
وصدورهنگامدرفنیمعاینهاخذبهسازمان
مرتبطهایپروانهتمدید

هبشهرینقلوحملناوگاندارندگانالزام
برایخودروفنیمعاینهکارتبودندارا

سامانهدرگازوییلسوختسهمیهدریافت
سوختتخصیصوساماندهینام،ثبت

.شهریدرونبارحملناوگان



فنیطرح الزام خودروهای سازمان های خدمت رسان و ارگان های دولتی به دریافت معاینه آغاز 



فنیطرح الزام خودروهای سازمان های خدمت رسان و ارگان های دولتی به دریافت معاینه آغاز 



گزارش مالی

60.400.000.000
(ریال)

1397سال بودجه اصالحی

79.900.000.000
(ریال)

1398سال بودجه پیشنهادی



با تشکر از توجه شما


